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FONOAUDIOLOGIA 

PROVA TEÓRICO-PRÁTICO 

Situação/Cenário Clínico 

 

Respondas as questões abaixo segundo o caso clínico 

Paciente do sexo masculino de 5 anos compareceu ao ambulatório encaminhado pelo 

dentista com a queixa: “ele fica com boca aberta, tem projeção de língua à deglutição e 

troca os sons /l/ pelo /r/, /t/ pelo /d/ e /v/ pelo /f/.” Aos cinco anos realizou 

acompanhamento otorrinolaringológico devido a resfriados constantes e, após 6 meses, 

realizou tonsilectomia e amigdalectomia. 

  
QUESTÃO 1 
O diagnóstico fonoaudiológico deste paciente é: 
  
(A) Respirador bucal vicioso 
(B) Deglutição atípica e transtorno de fala 
(C) Respirador bucal e deglutição atípica 
(D) Hipotonia generalizada das estruturas fonoarticulatórias e deglutição atípica 
(E) Respirador bucal vicioso e transtorno de fala  
 

 
QUESTÃO 2 
Em consequência deste diagnóstico são sinais e sintomas esperados: 
 
(A) olheira, baba noturna, lábios ressecados e mastigação bilateral alternada 
(B) olheira, baba noturna, lábios esbranquiçados e rachados, e mastigação normal 
(C) olheira, baba noturna, lábios ressecados e mastigação alterada 
(D) baba diurna, lábios abertos e mastigação unilateral 
(E) baba diurna, lábios rachados e mastigação unilateral 
 

 
QUESTÃO 3 
Para complementação diagnóstica devemos encaminhar este paciente para: 
 
(A) avaliação psicológica  
(B) avaliação e conduta otorrinolaringológica 
(C) avaliação auditiva completa 
(D) avaliação e tratamento ortodôntico 
(E) tratamento fonoterápico e tratamento ortodôntico 
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QUESTÃO 4 
A terapia miofuncional orofacial deverá seguir a seguinte ordem: 
 
(A) 1.fortalecimento das estruturas orofaciais, 2. respiração nasal e 3.adequação da fala 

(B) 1.respiração nasal, 2. fortalecimento das estruturas orofaciais e 3.adequação da fala 

(C) 1.adequação da fala, 2. fortalecimento das estruturas orofaciais  e 3.respiração nasal 

(D) 1.adequação do tônus e mobilidade muscular da língua e 2. respiração nasal 

(E) 1. adequação do tônus e mobilidade muscular da língua e 2. vedamento oronasal 
 

 
QUESTÃO 5 
Serão prováveis consequências do não tratamento deste caso: 
 
(A) mal oclusão, palato atrésico, falta de atenção e transtorno de fala 

(B) mal oclusão, palato raso, falta de atenção e transtorno de linguagem 

(C) mal oclusão, palato atrésico e transtorno de fala 

(D) mastigação alterada, palato profundo e falta de atenção 

(E) mastigação alterada, palato estreito e transtorno específico de linguagem 
  

 


